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VBL Virtuele Viertallen 
 

Wat 
 
Rutger Van Mechelen en Tom Wauters organiseren een online viertallencompetitie 
op BBO (https://www.bridgebase.com/).  
 
Deze competitie is open voor iedereen, volledig vrijblijvend en gratis, en zal 
gespeeld worden volgens de Swiss formule met aansluitend een eindronde. 
 
De competitie zal gespeeld worden in 2 reeksen: een nationale reeks en een liga 
reeks. Bij inschrijving kiezen de ploegen zelf in welke reeks ze wensen te spelen. 
Uitzondering: indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn voor 1 reeks, is het mogelijk 
dat er alsnog in 1 reeks gespeeld wordt. 
 
 

Wanneer 
 
Er zullen in totaal 8 speeldagen zijn : 

 5 of 6 speeldagen in de voorronde 
 2 of 3 speeldagen in de eindronde 

De exacte verdeling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en zal voor de start 
van de competitie vastgelegd en meegedeeld worden. 
 
De 1e speeldag wordt opgestart vanaf vrijdag 8 januari 2021. 
De 8e en laatste speeldag wordt beëindigd op donderdag 11 maart 2021. 
 
1 speeldag = 1 week. Per week dient er dus 1 wedstrijd gespeeld te worden. 
Het is de verantwoordelijkheid van de kapiteins om onderling af te spreken wanneer 
de wedstrijd kan gespeeld worden, uiteraard rekening houdend met de voorziene 
deadline. Enkel indien men geen onderling akkoord vindt, wordt de wedstrijd 
standaard gespeeld op woensdagavond om 20h. 
 
Speeldagen – deadlines : 

1. Donderdag 14 januari  2021 – 23h59 
2. Donderdag 21 januari  2021 – 23h59 
3. Donderdag 28 januari  2021 – 23h59 
4. Donderdag   4 februari 2021 – 23h59 
5. Donderdag 11 februari 2021 – 23h59 
6. Donderdag 25 februari 2021 – 23h59 
7. Donderdag   4 maart    2021 – 23h59 
8. Donderdag 11 maart    2021 – 23h59 
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Inschrijvingen 
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren per mail naar VBL.Virtuele.Viertallen@gmail.com. 
Inschrijvingen dienen ons bezorgd vóór dinsdag 5 januari 2021. 
 
Een inschrijving van een team is volledig indien deze alle volgende informatie bevat: 

 Naam van het team 
 Minimaal 4 spelers 

o Naam 
o BBO-alias 
o VBL nr 

 Aanduiding van de team-kapitein, van wie ook emailadres en gsm nummer 
dienen vermeld te worden. 

 
Tijdens het tornooi mogen reservespelers aan het team toegevoegd worden. 
Dit dient echter wel vooraf gemeld te worden aan de organisatie, inclusief alle 
gegevens (vbl lidnummer, naam en bbo-alias). 
Reservespelers mogen wel enkel ingeschakeld worden indien deze nog niet voor 
een ander team hebben gespeeld deze competitie (1 speler kan maar voor 1 team 
spelen). 
 
Tijdens de eindronde mogen geen nieuwe spelers meer ingeschakeld worden. 
 
 
 

Opvolging 
 
Alle opvolging zal via email gebeuren, alsook via een specifieke pagina op de VBL 
website : www.vbl.be/online-viertallen 
 
Op deze pagina kan iedereen : 

 Teams raadplegen 
 Contactgegevens van de kapiteins terugvinden 
 Klassement bekijken 
 Speeldagen en resultaten bekijken 
 Reglement raadplegen 
 … 
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Organisatie van een speeldag 
 
Uiterlijk elke vrijdag voor 12h ‘s middags wordt naar alle kapiteins een email 
verzonden met daarin de line-up van de volgende speeldag alsook het voorlopige 
klassement. 
 
Deadline voor een speeldag 
Elke speeldag dient afgerond (en de uitslag dient gecommuniceerd) vóór de 
volgende vrijdag (dus uiterlijk donderdag om 23h59). 
Zo moet speeldag 1 dus afgerond worden vóór donderdag 14 januari 2021 23h59. 
Afgerond = inclusief communicatie van wedstrijdresultaat. 
 
Thuiskapitein is verantwoordelijk 
Het is de verantwoordelijkheid van de kapitein van de thuisploeg om de wedstrijd op 
BBO aan te maken. Het is dus ook de thuisploeg die de line-up bepaalt. 
De kapitein van de uitploeg dient hiervoor tijdig de BBO-aliassen van de spelers van 
zijn team te bezorgen aan de thuiskapitein. 
 
1 wedstrijd = 20 giften. 
 
Wij raden volgende opties aan voor de wedstrijd (al staat het de kapiteins vrij om 
onderling samen andere opties af te spreken en overeen te komen) : 

 Barometer : uit 
 Kibitzers : niet toestaan 
 Voice : uit 
 Undo : toegestaan (enkel te gebruiken voor een misclick) 
 In principe is het niet verplicht te wisselen na 10 giften. Indien beide kapiteins 

echter op voorhand instemmen die wel te doen, is dat uiteraard toegestaan. 
 
 
De uitslag (inclusief screenshot) van de wedstrijd dient eveneens door de kapitein 
van de thuisploeg gecommuniceerd naar VBL.Virtuele.Viertallen@gmail.com. 
Je email voldoet aan volgende : 

 kapitein van de bezoekende ploeg in kopie 
 vermelding van de IMP score van beide teams – al dan niet met screenshot 

(deze zal omgezet worden naar VP volgens de WBF schaal van 20 VPs) 
 
Forfait 
Indien een team niet in de mogelijkheid is zijn wedstrijd af te werken, dan zal de 
uitslag 14-0 zijn in het voordeel van de niet in overtreding zijnde ploeg. 
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Swiss & Eindronde 
 
De eerste 5 speeldagen worden gespeeld op basis van de Swiss formule.  
De allereerste ronde is door loting bepaalt. 
 
Na deze 5 speeldagen kwalificeert de top-8 zich voor de kwartfinales. 
Deze zullen als volgt verlopen : 

 KF1 : Nr. 1 neemt het op tegen nr. 8 
 KF2 : Nr. 2 neemt het op tegen nr. 7 
 KF3 : Nr. 3 neemt het op tegen nr. 6 
 KF4 : Nr. 4 neemt het op tegen nr. 5 

 
De halve finales worden gevormd door winnaar KF1 tegen winnaar KF4, en winnaar 
KF 2 tegen winnaar KF3. 
 
De verliezers van de halve finales beslissen in de kleine finale wie in het 
eindklassement 3e en 4e wordt. 
De winnaars bepalen wie zich de 1e VBL Virtuele Viertallenkampioen mag noemen. 
 
Bij gelijk aantal VP in de rangschikking, tellen volgende criteria : 

 Onderlinge wedstrijd tijdens de Swiss-fase 
 IMP-saldo over alle wedstrijden van de Swiss 
 Uitslag van de laatste wedstrijd in de Swiss 

 
 
Bijzondere regel bij een gelijke stand na 20 giften in de KO ronde. 
Indien er in deze eindronde wedstrijden (KF, HF, F) een gelijkspel zou zijn na de 20 
giften, dan spelen we tot het 1e winnende spel met minstens 1 IMP verschil. 
Wederom is het de thuiskapitein die hiervoor een nieuwe viertallenwedstrijd opzet, 
maar deze keer best met barometer aan, en voor de zekerheid met voldoende aantal 
giften (5 of 10 voor de zekerheid). Van zodra er minstens 1 IMP verschil ontstaat, is 
de wedstijd gedaan en de winnaar gekend (de organisarot kan de wedstrijd dan 
verdere annuleren in de optie ‘wedstrijdleider’). 
 
 
De ploegen die de top-8 niet behaalden, spelen nog 3 wedstrijden (verder in 
Swiss-formule), waarin zij zullen strijden voor de plaatsen 5 en volgend. 
De verliezende kwartfinalisten worden eveneens hierin opgevist (met een 
forfetaire toekenning van 14 VP), en spelen nog 2 wedstrijden mee. 
 
 
Deze formule wordt zowel in de reeks Nationale als Liga gehanteerd. 
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Spelregels en Arbitrage 
 
Dit betreft een vriendschappelijke competitie, zonder inleg en zonder prijzen. 
We spelen dus voor het plezier en de eer ! 
Er wordt dan ook met aandrang aan alle deelnemers gevraagd om (net zoals altijd) 
de competitie eerlijk en sportief te laten verlopen. 
 
De toegelaten biedsystemen zijn geel, blauw en rood. 
Alle conventies zijn toegestaan met uitzondering van de bruine conventies. 
 
Alerteren 
Een speler dient zijn eigen bod te alerteren. Dit door op de knop ‘Alert’ te klikken 
vóór het bod geplaatst wordt, inclusief een korte uitleg in het daarvoor voorziene 
tekstkader. De ingevoerde uitleg zal automatisch getoond worden aan beide 
tegenspelers, uiteraard niet aan partner. 
Het is dus niet de bedoeling om te alerteren via de chat-functie. 
 
Arbitrage 
Indien arbitrage gevraagd wordt, dient dit op volgende manier te gebeuren : 

 Kapitein van de vragende partij verzendt een email naar 
VBL.Virtuele.Viertallen@gmail.com 

 De kapitein van de tegenpartij dient in kopie te staan 
 Screenshot van de volledige gift (= inclusief alle kaartverdelingen) 
 Vermelding van de volledige bieding + alerteringen 
 Vermelding van de eigen behaalde score + vermelding van contract én score 

aan de andere tafel 
 Gedetailleerde uitleg betreffende de vraag tot arbitrage 

 
De arbitrage zal uitgevoerd worden door een VBL wedstrijdleider, wiens uiteindelijke 
beslissing onherroepelijk en definitief is. 
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Contact & Informatie 
 
Website    : www.vbl.be/online-viertallen 
 
Alle contact bij voorkeur via  : VBL.Virtuele.Viertallen@gmail.com  
 
 
Rutger Van Mechelen   :  rutgervanmechelen@hotmail.com 

0498 / 63 02 20 
 
Tom Wauters    : wauterstom@gmail.com 

0483 / 05 17 15 

 
 


